
 

 
 

Manaus, 09 de julho de 2020. 
 
 

Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis da 1º ano do Ensino Fundamental – Unidade Centro,  

 

 

É com alegria que informamos aos senhores que, após um longo período de aulas remotas e seguindo 
as determinações das autoridades sanitárias e dos órgãos competentes, nosso colégio está preparado para a retomada 
das aulas presenciais do 1º ano do Ensino Fundamental, no dia 20/07. 

Seguem detalhes da rotina das crianças, alterada para garantir o atendimento aos protocolos de 
segurança e prevenção. 

  
Quanto aos horários de entrada e saída 

 

 As crianças do 1º ano/EF entrarão das 12h45 às 13h, com tolerância até 13h45. 

 A saída das crianças será às 17h45. 

 Os pais/responsáveis deixarão os alunos em frente ao portão de entrada, não devendo adentrar às áreas internas. 

 Caso cheguem mais cedo, orientamos que aguardem no carro até o horário de entrada da criança/do aluno. 

 Administraremos individualmente casos especiais (crianças com irmão em outros segmentos serão mapeadas e 

entrarão direto para sala) 

Quanto à necessidade de rodízio 

Devido a garantirmos o distanciamento necessário, tendo em vista a quantidade de alunos por turma, 
o espaço das salas de aula e alterações que fizemos no layout de mobiliários, além de outras estratégias, não será 
necessário trabalharmos com rodízio de alunos no 1º ano do Ensino Fundamental – dessa forma, as crianças virão 
presencialmente todos os dias.  

 

Quanto ao ensino híbrido e o modelo remoto 

Conforme informamos anteriormente, seguindo as orientações dos órgãos competentes para a 
retomada das atividades presenciais e considerando as variadas necessidades que precisaremos atender (a exemplo 
dos alunos do grupo de risco ou impossibilitados de participar presencialmente por qualquer motivo, ou ainda, aqueles 
cujas famílias decidirem pelo não retorno imediato à escola), continuaremos ofertando o ensino não presencial (nos 
ambientes virtuais), em paralelo às aulas presenciais, compondo um formato híbrido, alinhado aos planejamentos de 
ensino. 

O modelo será ajustado, com encontros síncronos diários com o Professor (de 45 min para 1º ano/EF), 
além dos roteiros de estudos diários, no mesmo formato que temos disponibilizado. 

 

Quanto aos protocolos de segurança e prevenção 

Triagem: Desenvolveremos duas ações de triagem das situações de saúde. A temperatura das crianças 
será aferida diariamente e, em caso de alteração, a família será acionada para que a mesma fique em casa. Em paralelo, 
enviaremos para atualização semanal o “Formulário de Identificação e Acompanhamento de Alunos e Familiares com 
Síndrome Gripal”, que deverá ser preenchido pelos pais/responsáveis, informando dados relevantes sobre a situação 
de saúde dos alunos e das famílias. Dessa forma, mapearemos situações que inviabilizem as crianças de estarem na 
escola.  

Carteira de vacinação: em alinhamento às diretrizes dos órgãos competentes, solicitamos que os 
senhores apresentem no primeiro dia de aulas presenciais a cópia da carteira de vacinação atualizada da criança. 

Distanciamento: durante toda a rotina das crianças será garantido o distanciamento exigido (dentro 
de sala, filas, atividades diversas).  Sabemos do desafio que isso representa, tendo em vista as características da criança 
nessa fase – são exploradoras, agregadoras, sentem necessidade do contato e expressam-se de forma natural também 
através do contato físico. Um trabalho educativo será feito com os pequenos, para que entendam e acolham as 



mudanças necessárias nesse sentido e precisaremos fortalecer ainda mais a parceria entre a escola e a família nesse 
sentido, para que estejamos alinhados ao esclarecer e orientar as crianças quanto a esses aspectos. 

Higienização: a escola disponibilizará dispensores de álcool em gel nas salas de aulas, corredores e em 
todos os demais ambientes, manteremos uma rotina preventiva que inclui a higienização constante das mãos, com 
água, sabão e álcool gel, numa ação estruturada e guiada pelos professores e pela equipe técnica e de apoio. 

Uso de máscaras: conforme orientação do infectologista que presta assessoria à escola na construção 
do plano de ação, não indicaremos o uso de máscaras pelas crianças até 6 anos. Entende-se que a criança nessa idade 
apresenta aspectos de desenvolvimento incompatíveis com o uso correto desse equipamento e o seu uso indevido 
pode levar a maior risco de contaminação. Um exemplo, é o toque constante das mãozinhas ao rosto, bem como a 
manipulação frequente da máscara com as mãos, dentre outros aspectos. 

Ainda assim, acolheremos a decisão da família em relação a isto e seremos parceiros no 
monitoramento e suporte à criança, caso ela venha à escola com a máscara. Porém, é nossa responsabilidade 
esclarecer quanto aos riscos envolvidos e deixar claro que não é nossa indicação que a criança faça uso desse 
equipamento. 

Sanitização: todos os ambientes de acesso e uso dos alunos passarão por um processo intensivo de 
limpeza, incluindo maior frequência, uso de produtos sanitizantes, desinfecção de superfícies diversas, a fim de 
garantir a higienização da Escola de forma rotineira.  

Ventilação: manteremos os ambientes sempre arejados, fazendo a abertura de janelas e portas e 
desligando os ares-condicionados, sistematicamente ao longo do dia. Além disso, a limpeza e higienização dos 
aparelhos de ar-condicionado será feita com maior regularidade. 

 

Quanto a outros momentos da rotina 

Acolhida e hora cívica: os alunos entrarão diretamente para as salas de aula. Não haverá formação de 
filas e a acolhida e a hora cívica serão realizadas dentro de sala.  

Água: os alunos deverão trazer suas garrafas/squezze de casa. Os bebedouros poderão ser usados 
para encher as garrafas e não como fonte (não poderão beber diretamente nos bebedouros). 

Escovação dos dentes: ficará suspensa inicialmente, por ser uma rotina que representa maior 
complexidade quanto à segurança. 

Lanche: orientamos que tragam o lanche de casa, sempre que possível, e/ou que comprem a ficha do 
lanche antes da entrada, para evitar filas e aglomerações.  

Atendimentos aos Pais e/ou Responsáveis pela equipe de Coordenação e Orientação: para evitar 
aglomerações e respeitar todos os protocolos de segurança, os atendimentos deverão ser agendados via telefone com 
o respectivo Orientador/Coordenador da série de seu filho, ou ainda, solicitar atendimento na recepção da escola e 
aguardar a vez para adentrar e ser atendido.  

 

Reforçamos que nosso plano de reabertura tem como base as referências e boas práticas 
internacionais, além de estar em linha às orientações do Dr João Prats, infectologista (CRM: 155732) que presta 
assessoria técnica para nosso colégio. 

Nós passamos um longo período em confinamento/isolamento para garantir a saúde de todos. Esse 
momento tirou de forma repentina de nossas crianças os direitos de conviver, participar e construir vínculos com 
colegas e professores, impactando também os laços afetivos, tão importantes para seu desenvolvimento. É hora de 
voltarmos ao convívio social acolhendo novamente os pequenos na escola. 

Estamos certos de que juntos, escola e família, faremos um trabalho alinhado, respeitoso, seguro e 
responsável de retorno às aulas, firmando o compromisso com a saúde e bem-estar de todos. 

  

Agradecemos a parceria e ficamos à disposição para mais esclarecimentos, através de nossos 
telefones em cada unidade e dos nossos canais de atendimento: Agenda Edu, WhatsApp (92 99142-9861).       

           

 

Atenciosamente, 

 A Direção 


